De Don Quichotiaanse strijd tegen de macht van het witte
poeder
Roberto Saviano
Zero Zero Zero
De Bezige Bij, 2013; 414 blz.; €19,90; ISBN: 978-90-234-8350-2
Robert Saviano’s kloeke boek Zero Zero Zero is,
zoals ook zijn voorganger Gomorra, een hybride:
een literaire verhalenbundel over de maffia, zowel
als verslaglegging van zijn onderzoek, in dit geval naar de internationale cocaïnehandel. En ook
in zijn nieuwe boek toont de auteur duidelijk zijn
fascinatie voor details.
De internationale cocaïnehandel blijft voor schrijvers,
journalisten en academici een dankbaar onderwerp.
De laatste jaren zijn er talloze boeken over verschenen: op academisch gebied Paul Grootenbergs
Andean Cocaine: The Making of a Global Drug
(2008) en William Marcy’s The Politics of Cocaine
(2010). Ook op populair (journalistiek) gebied is er
veel verschenen over de cocaïnehandel. Journalist
Mischa Glenny wijdde er een boeiend hoofdstuk
aan in zijn bekende McMafia uit 2008 en documentairemaker Tom Feiling schreef het vlot lezende
The Candy Machine: How Cocaine Took Over the
World uit 2009. In Colombia verscheen in 2013 een
boek van de hand van voormalig president Ernesto
Samper over de “nachtmerrie” die cocaïne Colombia
bezorgd heeft – tevens het onderwerp van James
Hendersons boek Victim of Globalization: How Illegal
Drugs Destroyed Colombia’s Peace (2012). En dan
beperk ik me nog tot een greep uit mijn eigen boekenkast.
De vraag is dan natuurlijk wat Robert Saviano’s boek
toevoegt. De 34-jarige Italiaanse schrijver en journalist vestigde zijn naam met het boek Gomorra: een
Reis door het Imperium van de Camorra uit 2006 (in
Nederland verschenen bij Rothschild & Bach), maar
hij werd pas echt beroemd vanwege de verfilming ervan en de bedreigingen van de Italiaanse maffia aan
zijn adres. De schrijver zit nog steeds ondergedoken op geheime locaties. Zijn kloeke Zero Zero Zero
(onder drugshandelaren de bijnaam van de beste,
meest pure cocaïne) is wederom een hybride: half
literaire verhalenbundel over de maffia, half onderzoeksjournalistiek over de wereld van de cocaïne.
Saviano verplaatst zijn blik nu van Napels naar de
wereldwijde netwerken van de handel in cocaïne.
Hij schetst eerst de opkomst van de Mexicaanse
drugskartels en de toenemende gewelddadigheid en
verwevenheid met de Mexicaanse politiek. Daarna
komt Colombia aan de beurt, waar het geweld juist
afgenomen is en drugsbaronnen nu veel minder een
stempel op de politiek drukken, maar waar zogenaamde ‘microkartels’ de handel in cocaïne blijven
domineren. Aan de hand van twee levensverhalen
beschrijft Saviano hoe Colombia de voorloper werd
van de huidige “barbaarsheid” in Mexico. Colombia
is nog steeds synoniem voor cocaïne, zelfs twintig
jaar na de dood van Pablo Escobar.
In het tweede gedeelte van het boek komen de
Italiaanse en Russische maffia aan bod. Steeds zijn
er connecties, vertakkingen en ingewikkelde handelsrelaties. Daarin schuilt meteen het belangrijkste
probleem van het boek: terwijl Gomorra krachtig was
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door de beperking tot de drugshandel en andere criminele activiteiten van de Napelse maffia, verliest
Saviano nu af en toe de controle in een wirwar van
internationale verbanden en gebeurtenissen op verschillende plaatsen en tijden.
Zo worden er diverse connecties tussen de
Colombiaanse, Italiaanse, Mexicaanse en Russische
maffia’s geschetst en worden relaties met gewapende groeperingen, zoals de Colombiaanse paramilitairen, FARC en de Baskische ETA, blootgelegd.
Interessant, maar er ontstaat geen overzichtelijk
beeld van hoe de internationale handel nu precies
georganiseerd is tussen de verschillende landen. De
sprongen in de tijd en het gebrek aan kaartjes of organogrammen maakt het de lezer ook niet gemakkelijk.
Soms is het verband helemaal weg: een passage
over de Guatamalteekse huurmoordenaars en martelaren van de Kabiles is interessant en gerelateerd
aan de Mexicaanse kartels, maar het voegt verder
weinig toe aan de grote lijn. Ook de verhalen over
vrouwelijke drugsbaronnen aan het einde van het
boek, hangen er als los zand bij.
Saviano’s verhalen over de drugskartels worden
steeds doorspekt met literaire stijlfiguren die soms
wat te lang doorgevoerd worden. Zo gebruikt hij in
het begin van het boek meer dan drie bladzijden om
met voorbeelden aan te geven dat eigenlijk iedereen cocaïne gebruikt. Hetzelfde gebeurt later met
een opsomming van allerlei internationale bijnamen
voor cocaïne. Een hoofdstuk lang houdt hij zelfs de
boom-metafoor aan, om duidelijk te maken hoe de
Calabrese maffia vertakkingen over de hele wereld
heeft.
Wat net als in zijn eerdere werk opvalt, is de fascinatie met details: fantastisch voor de liefhebber, maar
niet altijd even functioneel. Hij vertelt bijvoorbeeld
vaak precies hoe laat iemand vermoord wordt, wat
voor type auto er gebruikt werd en wat het kaliber
van de gebruikte wapens of kogels was. Ook de
drugsvangsten en witwaspraktijken worden zo beschreven. Soms zijn de details juist weer aardig. Zo
geeft het Medellín-kartel van Pablo Escobar 2.500
dollar per maand uit aan elastiekjes om de bundels
bankbiljetten bij elkaar te houden.

Het Medellínkartel van Pablo
Escobar gaf
$ 2.500 dollar
per maand uit
aan elastiekjes
om de bundels
bankbiljetten bij
elkaar te houden

Hier ligt ook de kracht van het boek: de interessante verhalen vol boeiende en lugubere details over
de modus operandi van de maffia in Mexico, Italië,
Rusland en Colombia. Die verhalen overlappen soms
natuurlijk met andere boeken, bijvoorbeeld met The
Last Narco van Malcolm Beith over de Mexicaanse
maffiabaas El Chapo (2010) of de talrijke boeken
over Pablo Escobar, maar dat is niet erg. Saviano
heeft namelijk genoeg literair talent om een en ander
mooi op te schrijven en zo een boeiend overzicht te
geven van de ontwikkelingen van de afgelopen 40
jaar.
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Het boek gaat uiteindelijk
eigenlijk meer over de maffia dan over drugs. Cocaïne
vormt misschien de rode
draad, maar de hoofdrol wordt
gespeeld door de maffia, haar
wreedheden, financiële verwevenheden en politieke connecties. Dat leest weliswaar
als een trein, maar het betekent
ook dat het verhaal over de cocaïne – toch voor de schrijver
ogenschijnlijk de leidraad van het
boek – wat op de achtergrond
komt. Daarbij gebruikt Saviano
ook nog verscheidene dooddoeners en clichés, die zelfs voor een
algemeen publiek overbodig zijn.
Bijvoorbeeld: “Crack is, zeggen
ze, de droom van de handelaar en de nachtmerrie van de junk.” Ja, dat weten we al sinds de jaren
tachtig. Of: “Een plant kun je met wortel en tak uittrekken, maar een verslavend verlangen naar welzijn
niet, en de menselijke begeerte nog minder.” Best
mooi, maar weinig vernieuwend. Ook de verhalen
over vloeibare cocaïne, smokkelonderzeeërs en mobiele katapulten die drugs over de grens schieten,
kennen we wel.
Als men de korte tussenhoofdstukken over de drug
cocaïne overslaat, blijft er een spannende serie verhalen over; die schetsen een goed beeld van de internationale drugsmaffia – die steeds agressiever en
gewelddadiger opereert en die zich steeds weer opnieuw uitvindt met nieuwe routes, witwaspraktijken
en handelspartners – en van het kat-en-muisspel
tussen drugshandelaren en politie. Het zijn verhalen
over ´grote vissen´ die steeds de dans ontspringen
en over informanten, infiltranten en journalisten die
slecht aan hun einde komen; verhalen die ook uitstekend te verfilmen zijn. Misschien dat die gedachte
toch meespeelde in het achterhoofd van Saviano

en de samenhang van het boek toch enigszins deed
ontsporen.
Is er tot slot nog een hoofdboodschap te vinden?
Misschien de weinig verrassende boodschap dat het
drugsprobleem de wereld niet uit te helpen is, zolang
de vraag naar verdovende middelen aanhoudt. Het
blijft een Don Quichotiaanse strijd, zolang cocaïne illegaal en daarom lucratief blijft voor maffia’s, kartels,
criminelen en gewapende groepen. De boodschap
die ik zelf belangrijk vind, komt maar heel kort voorbij: de media blijven drugsvangsten en arrestaties
uitvergroten, zonder daarbij duidelijk te vermelden
dat het bijna altijd om een druppel op een gloeiende
plaat gaat of om een tijdelijke tegenslag voor de maffia’s.
Toch is Zero Zero Zero niet eenduidig een oproep
tot legalisering. Saviano stipt het wel aan in de laatste bladzijden van zijn boek, maar hij weet natuurlijk
ook dat legalisering van cocaïne geen einde maakt
aan de criminaliteit van de maffia’s, die zich ook met
bijvoorbeeld wapenhandel, afpersing, prostitutie en
autodiefstal bezighouden. Wel zou het een enorme
hap uit de inkomsten van de maffia’s kunnen halen.
Het boek gaat uiteindelijk niet over de schrijver zelf.
Het wordt nooit zoals Salman Rushdie’s Joseph
Anton: A Memoir, maar Saviano laat soms toch
even zijn eigen lot doorschemeren. Zoals hij zelf
toegeeft, heeft zijn uitgebreide verslaggeving over
de Italiaanse maffia eigenlijk alleen zijn eigen leven
veranderd – een trieste voetnoot in het internationale
verhaal over een illegale industrie die op volle toeren
doordraait.
Jorrit Kamminga is Senior Visiting Fellow bij Instituut
Clingendael. Sinds 2003 analyseert hij het internationale
drugsbeleid, vooral in de context van Afghanistan en Colombia.
Hij woont thans in Medellín, waar hij met de gemeente onderzoek doet naar de jeugd in de probleemwijken van de stad.

Nieuw
Verschenen
Joris Kreutzer

Getting it Right in Afghanistan
Scott Smith, Moeed Yusuf & Colin Cookman
Washington DC: United States Institute of Peace Press, 2014; 348 blz.; € 15,=
ISBN: 978-1-6012-7182-2
Dit jaar zal het overgrote deel van de troepenmacht van de Verenigde Staten en de NAVO
zich uit Afghanistan terugtrekken. Hun taak,
stabilisering van de situatie in Afghanistan,
zit erop, maar het doel is nog niet bereikt.
Daarvoor is een politieke oplossing nodig.
Hoe moet die eruit zien? Zijn alle partijen bereid daaraan mee te werken; zijn ze bereid
een deal te sluiten; hoe zullen de onderhandelingen verlopen; en wat zal het eindresultaat daarvan zijn?
Afghanistan-deskundigen Scott Smith en
Colin Cookman en Pakistan-deskundige
Moeed Yusuf beschrijven hoe een politieke
oplossing in Afghanistan kan worden bereikt. Ze onderzoeken hierbij ook de achterliggende oorzaken van het geweld in Afghanistan en

50

de vraag hoe Afghanistans buurlanden kunnen bijdragen aan een stabieler Afghanistan.
Volgens de schrijvers spelen twee belangrijke factoren een rol. Ten eerste de interne politieke situatie.
De Afghaanse samenleving is een complex web van
diverse groeperingen met uiteenlopende belangen.
Deze zullen allemaal onderdeel van onderhandelingen moeten zijn. Er zal een deal moeten worden
gesloten waarin alle groeperingen zich kunnen vinden. De tweede belangrijke factor is de regio. Bij een
mogelijk akkoord zal ook de rol van de buurlanden
in acht genomen moeten worden. In het laatste deel
van het boek worden de eerdere pogingen geanalyseerd om tot een vredes- en verzoeningsproces in
Afghanistan te komen.
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